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Mkb houdt pijn 
rentederivaten 
voorlopig nog 
binnenskamers

RENTESWAPS

Roger Cohen
Amsterdam

Advocaten lopen zich warm voor 
een golf aan rechtszaken tegen 
banken die rentederivaten hebben 
verkocht aan het midden- en klein-
bedrijf. Massaclaims zoals in het 
Verenigd Koninkrijk blijven voor-
alsnog echter uit. Mkb’ers hebben 
te veel te verliezen om hun band 
met de bank op het spel te zetten.

De afgelopen tien jaar hebben 
banken op grote schaal rentederi-
vaten verkocht aan ondernemers 
in het midden- en kleinbedrijf. On-
dernemers kochten renteswaps, 
berucht geworden door de Ves-
tia-affaire, om een stijging van de 
rente af te dekken. Door de huidige 
lage rente hebben veel van deze de-
rivaten echter een negatieve waar-
de gekregen, zegt financieel advi-
seur Patrick van Gerwen.

Ook hebben banken de afgelo-
pen jaren in veel gevallen de ren-
te-opslag in de onderliggende fi-
nancieringen verhoogd, waardoor 
de lasten voor bedrijven flink zijn 
gestegen, terwijl ze juist dachten 
via een renteswap beschermd te 
zijn tegen een renteverhoging. Veel 
ondernemers lopen tegen proble-
men aan, nu ze leningen willen af-
lossen of naar de bank gaan voor 
herfinanciering. Alleen door hun 
rentederivaat tegen een forse ver-
goeding af te kopen kunnen ze van 
hun renteverplichtingen afkomen.

Toezichthouder Autoriteit Fi-
nanciële Markten (AFM) conclu-
deerde in september dat banken 
veelvuldig de toezichtregels had-
den overtreden bij de verkoop van 

‘Ondernemers krijgen 
het mes op de keel; 
sommige banken 
beëindigen zelfs  
de lening’

de derivaten. De banken hadden te 
weinig aandacht geschonken aan 
de risico’s van de producten. Ook 
wisten klanten niet goed onder wel-
ke voorwaarden ze de rentederiva-
ten kochten.

In het Verenigd Koninkrijk heeft 
toezichthouder FSA de Britse ban-
ken vanwege vergelijkbare mis-
standen gedwongen gedupeerde 
mkb’ers ‘op passende wijze’ scha-
deloos te stellen. Sinds de rege-
ling in juli van kracht werd, heb-
ben ruim duizend mkb’ers ruim 
€ 190 mln aan schadeloosstelling 
ontvangen. In totaal hebben Brit-
se banken ruim € 3,5 mrd opzijge-
zet om aan claims tegemoet te kun-
nen komen.

Nederlandse banken weten mas-
saclaims voorlopig nog buiten de 
deur te houden. Veel ondernemers 
schuwen de confrontatie met hun 
bank. Ze zijn bang de financiering 
die aan het rentederivaat is gekop-
peld kwijt te raken. Dat is niet ge-
heel ten onrechte, zegt advocaat 
Hester Bais. ‘Ondernemers krijgen 
het mes op de keel. Ik zie sommige 
banken zelfs overgaan tot beëindi-
ging van de lening.’

De getroffen bedrijven, vaak klei-
nere ondernemers in de landbouw, 
het vastgoed of de horeca, hebben 
niet de diepe zakken die nodig zijn 
voor een uitgebreide procedure. Ze 
nemen daarom snel genoegen met 
een schikking. ‘De sterkste zaken 
voor ondernemers worden in een 
vroeg stadium door de banken ge-
schikt’, observeert Hendrik Jan 
Bos, van Bos & Partners. 

Daardoor is de jurisprudentie 
waar advocaten op kunnen bogen 
zwak. ‘Er is een stuwmeer van za-
ken die niet loskomen’, consta-
teert advocaat Jurjen Lemstra, die 
maandag een dagvaarding heeft 
uitgebracht tegen Rabobank, in 
een principiële zaak over de risi-
co-opslag die de bank in rekening 
had gebracht.


